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Quando o INPI notifica



Gerar GRU positiva de Acesso (cod. 264)

Número da PI



Salvar GRU positiva de Acesso (cod. 264)



Peticionamento eletrônico (cumprimento de exigência)

comprovante de cadastro de acesso

Esclarecimento



Acessando o SISGEN pela primeira vez
• Abra seu navegador e entre em: sisgen.gov.br.

• Baixe o modulo de segurança caso solicitado.

• 1º Localize o aplicativo “DIAGNOSTICO MMA”.

• 2º Execute-o como administrador

• 3º Após a finalização da instalação sugerimos a
reinicialização do computador

1 32

Em caso de problemas decorrente ao módulo de segurança
para o acesso ao sistema utilize
https://diagnostico.gasantifraud.com/ para diagnóstico do
problema, para mais informações consulte o manual:
https://bit.ly/2MthaqL .



Cadastro de usuário

Para habilitação de vinculo institucional é necessário que
preencha o dados institucionais (CNPJ e Instituição) para que o
SISGEN notifique o representante legal a habilitar seu vinculo
Institucional.

O Núcleo de Inovação Tecnológica habilita o vinculo baseado
no banco de dados dos Recursos Humanos da UEMA.
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Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético
Cadastro de acesso:
O cadastramento deverá ser realizado previamente: à
remessa; ao requerimento de qualquer direito de
propriedade intelectual; à comercialização do produto
intermediário; à divulgação dos resultados, finais ou
parciais, em meios científicos ou de comunicação; à
notificação de produto acabado ou material reprodutivo
desenvolvido em decorrência do acesso.
Remessa:
• Art. 2º. XXX - envio de amostra - envio de amostra que

contenha patrimônio genético para a prestação de
serviços no exterior como parte de pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico na qual a
responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o
acesso no Brasil;

• Art. 2º. XIII - remessa - transferência de amostra de
patrimônio genético para instituição localizada fora do
País com a finalidade de acesso, na qual a
responsabilidade sobre a amostra é transferida para a
destinatária;

Notificação de Produto:
• Produto acabado ou Material Reprodutivo
• Prévio ao início da comercialização
• Número do Cadastro de Acesso (origem)
• Indicação da modalidade de Repartição de

• Benefícios
• PG > Monetário > FNRB

• PG > Não Monetário > 365 dias para ARB

• CTA Não Identificável > Monetário > FNRB

• CTA Identificável > Monetário ou Não Monetário > ARB

• Isentos
Isenções para Repartição de Benefícios Populações
indígenas, comunidades tradicionais e agricultores
tradicionais; Agricultores tradicionais e suas cooperativas
(limite de receita da LC 123/2006); Microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais; Licenciamento, transferência ou permissão de
utilização de propriedade intelectual; Produtos
intermediários e material reprodutivo ao longo da cadeia
produtiva; Material reprodutivo destinado exclusivamente
à geração de produtos acabados.
Credenciamento de Coleção ‘EX SITU’
• Instituições públicas Instituições privadas sem fins

lucrativos com:
• Herbários populares Bancos comunitários de sementes
• Habilita recebimento de recursos do FNRB
• Deliberação pelo CGen



I - Cadastro de atividade de acesso

Adequação Acesso realizado de acordo com a Medida Provisória nº 
2.186-16/2001 (com autorização de acesso) 

Regularização (com autorização) Acesso realizado em desacordo 
com a Medida Provisória nº 2.186-16/2001, mas obteve autorização 
para regularização das atividades (Res. 35/2011) 

Regularização (sem autorização) Acesso realizado em desacordo 
com a Medida Provisória nº 2.186-16/2001

acesso ao patrimônio genético - pesquisa ou desenvolvimento
tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético
acesso ao conhecimento tradicional associado - pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento
tradicional associado ao patrimônio genético que possibilite ou
facilite o acesso ao patrimônio genético, ainda que obtido de fontes
secundárias tais como feiras, publicações, inventários, filmes, artigos
científicos, cadastros e outras formas de sistematização e registro de
conhecimentos tradicionais associados;



I - Sobre o Componente do Patrimônio Genético acessado
Anuência do Conselho de Defesa Nacional Acesso
ao PG ou CTA em áreas indispensáveis à
segurança nacional (faixa de fronteira e ilhas
oceânicas)

Anuência do Comando da Marinha Acesso ao PG
ou CTA em águas jurisdicionais brasileiras, na
plataforma continental e na zona econômica
exclusiva

Anuência CDN / Marinha
• Pessoa jurídica nacional, cujos acionistas

controladores ou sócios sejam pessoas
naturais ou jurídicas estrangeiras;

• Instituição nacional de pesquisa científica e
tecnológica, pública ou privada, quando o
acesso for feito em associação com a pessoa
jurídica sediada no exterior; ou

• Pessoa natural brasileira associada, financiada
ou contratada por pessoa jurídica sediada no
exterior.

Advento de uma variedade tradicional
(Conhecimento Tradicional)

Será necessário prestar algumas
informações referente a obtenção do
conhecimento e anexar documentação de
anuência(exemplo: TAP)



I- Sobre o Componente do Patrimônio Genético acessado

XXV - condições in situ - condições em que o patrimônio genético
existe em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham
desenvolvido suas características distintivas próprias, incluindo as que
formem populações espontâneas;

XXVII - condições ex situ - condições em que o patrimônio genético é
mantido fora de seu habitat natural;

XVII - produto intermediário - produto cuja natureza é a utilização em
cadeia produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na
condição de insumo, excipiente e matéria-prima, para o
desenvolvimento de outro produto intermediário ou de produto
acabado;



I- Sobre o Conhecimento Tradicional Associado Acessado
Adicione informações referentes ao conhecimento tradicional
associado acessado. É possível adicionar vários registros de
diferentes conhecimentos, conforme a atividade que estiver sendo
cadastrada.

Sobre o Consentimento Prévio Informado
Nos casos de conhecimento tradicional de origem identificável, tanto de
fontes primárias quanto de fontes secundárias, também é necessário
apresentar a comprovação de obtenção do consentimento prévio
informado.
* Necessário anexar consentimento prévio e a identificação dessa
documentação

conhecimento tradicional associado (CTA) - informação ou prática de
população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional
sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao
patrimônio genético;
conhecimento tradicional associado (CTA) de origem não identificável -
conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de
vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional;
comunidade tradicional - grupo culturalmente diferenciado que se
reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa
e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela
tradição;



I- “Outras opções”
Adicionar Parceria com instituição nacional,
sediada no exterior e Envio de amostra que
contenha patrimônio genético ao exterior estarão
disponíveis mesmo após o cadastro da atividade
de acesso.

Envio de amostra que contenha patrimônio
genético ao exterior

Art. 2º XXX - envio de amostra - envio de amostra
que contenha patrimônio genético para a
prestação de serviços no exterior como parte de
pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na qual
a responsabilidade sobre a amostra é de quem
realiza o acesso no Brasil;



I- Resultados Obtidos
Adicionar “Resultados obtidos” estará disponível
mesmo após o cadastro da atividade de acesso.

Tipos de resultado (exemplos):

Requerimento de propriedade intelectual –
Publicação de artigos, livros e prospecção
tecnológica.

Licenciamento de patente – Transferência de
tecnologia.

Desenvolvimento/ comercialização de produto
intermediário – deposito de patente e sui generis.

Divulgação de resultados – publicação em
congressos e anais.



Comprovante, Certidão e Atestado

• Comprovante - Disponível após concluir o cadastro.
Demonstra que usuário prestou as informações
exigidas e permite requerimento de PI, comercialização
de produto intermediário, notificação de produto
acabado e divulgação de resultados.

• Certidão - Disponível após o final do procedimento
administrativo de verificação. Declara que o cadastro
não foi objeto de requerimento de verificação ou o
requerimento não foi acatado. Possibilita que o usuário
seja inicialmente advertido pelo órgão ou entidade
fiscalizador antes de receber qualquer outra sanção
administrativa

• Atestado de Regularidade de Acesso - declara a
regularidade do acesso até a data de sua emissão pelo
CGen; e obsta a aplicação de sanções administrativas
por parte do órgão ou entidade competente
especificamente em relação às atividades de acesso
realizadas até a emissão do atestado.



Gerar Comprovante de Cadastro
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Comprovante de Cadastro



E-Patentes
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Peticionamento eletrônico (cumprimento de exigência)

Cole o número da GRU (264)



Peticionamento eletrônico (cumprimento de exigência)

comprovante de cadastro de acesso

Esclarecimento



Protocolo de prestação de informação



Obrigado!
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
cgen@mma.gov.br

(61) 2028-2182

Recomendado para dúvidas, esclarecimentos e resolução 
de problemas especifico.

Núcleo de Inovação Tecnológica UEMA 
Inovacao.uema.br

nit.ppg.uema@gmail.com

Telefone: (98) 2016-8131

Whatsapp: (98) 98878-4239

Referências:
• Lei nº 13.123, de 2015
• Decreto nº 8.772, de 2016
• Medida Provisória nº 2.186-16/2001
• Manual do SISGEN
• Oficina SISGEN - MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE
• Vídeo conferência referente ao PATRIMONIO 

GENETICO – UFRGS
• INPI

mailto:cgen@mma.gov.br
mailto:nit.ppg.uema@gmail.com
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